
 
 
Hellendoorn, 3 april 2014 
 
 
Jaarverslag over kalenderjaar 2013. 
 
 
Het jaar 2013 kenmerkt zich door de “stap in de tijd” die we als Fietsersbond Hellendoorn 
hebben gemaakt. In 2013 zijn we op veel rijdende treinen gestapt, in 2014 hebben we 
initiatieven genomen voor toekomstige projecten. 
 
Met de gemeente Hellendoorn is een gestructureerd overleg opgezet, zodat wij in een eerder 
stadium bij projecten betrokken raken en onze visie kunnen inbrengen.  
Voor toekomstige kruisingen tussen N35 met de F35 zijn oplossingen aangedragen in de vorm 
van schetsplannen voor een Fly-over bij de Paarse Poort en de ongelijkvloerse kruising Baron 
van Sternbachlaan met de nieuwe N35.  
Het uitvoeren van afgesproken verbeterpunten, o.a. rotonde Veenweg,  laat nog op zich 
wachten. 
In het kader van de ‘Beleidsimpuls Verkeerveiligheid 2013’ is de afdeling gestart met 
inventarisatie van gevaarlijke en oncomfortabele hindernissen in fietspaden. 
 
 
Na voltooiing van het Combiplan kan de Grotestraat worden aangepakt. Wij hebben 
vooruitlopend een visie neergelegd voor een goedkope reconstructie van deze winkelstraat, 
waarbij huidige knelpunten tussen fietsers en voetgangers opgelost worden en er ook nog plek 
blijft voor de auto. 
 
 
In Nijverdal is een deel van de Fietssnelweg F35 in gebruik genomen. De schakel in Wierden 
moet nog op de tekentafel komen; helaas is daar geen 
afdeling van Fietsersbond actief. Daarom hebben wij de 
Stichting Natuur en Milieu uit Wierden geholpen een aantal 
varianten voor het mogelijke tracé uit te werken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In april is het nieuwe NS-station Nijverdal in gebruik genomen. Als afdeling hebben wij alle 
verkeersmaatregelen kritisch bekeken. Diverse aanpassingen bleken noodzakelijk; helaas laat 
de uitvoering nog steeds op zich wachten. Sterker nog; Prorail verwijst ons naar gemeente 
Hellendoorn en andersom. 
 
 

Vanwege de aanleg van de N35 in het Combiproject zijn 
fietspaden vroegtijdig afgesloten. De gekozen omleiding 
door het drukke industriegebied was aanleiding daar 
bezwaar tegen te maken. Diverse aanpassingen vonden 
plaats en bij nieuwe omleiding werd vooraf met ons 
overlegd, waardoor een veel veiliger route gevonden 
werd. 
 
 



De rotonde Helmkruidlaan is als black spot veel in de publiciteit geweest. Fietsersbond 
Hellendoorn heeft zelf tellingen uitgevoerd om het gedrag van de fietsers in kaart te brengen. 
Ons is toegezegd dat ons rapport wordt betrokken bij het zoeken naar de oplossing. Sindsdien 
is het stil. 

 
 
 
Voor de Gemeenteraadsverkiezingen hebben wij alle partijen benaderd met een opsomming 
van mogelijke ‘fietspunten’. In hun programma hebben diverse partijen daar dankbaar gebruik 
van gemaakt. 
 
 
 

Samen met Fietsersbond Almelo zetten wij 
ons in te komen tot een recreatieve 
fietsroute langs de Regge. Over dit 
Reggefietspad is met diverse partijen al 
overleg geweest, vooral in samenhang met 
het project “Reggedal Vrijetijdsagenda” dat  
door de Regge-gemeenten is opgezet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Binnen de site van de Fietsersbond hebben wij een afdelingssite ingericht. Uit het aantal ‘hits’ 
blijkt het onderwerp Fietsersbond in onze gemeente te leven! 
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